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iciala organo de Int. Esperanto-Muzeo kaj Austria Esperanto-Asocio

iribono (komenceblä ĉiumonate) por Aŭstrio s 4.60,
[fbla ankaü en partpagoj j. ŝ 2.35), aliaj landoj 

sv. fr. 3.75; p o n u m e r e 4 5  g (1 resp. kup.).

Ne ĝustatempa malmendo de nia gazeto devigas al plupago

Aperas la 5. de ĉiu monato. Leteradreso: Wien, I., Neue 
Burg (Tel. R-27-803). Manuskriptojn ni nur resendas kun 

reafranko. PoAtAparkaso-konto D-123.826.
de ia jarkotizo por la sekvonta jaro.

ro 1 (126 en la vico). Korneuburg ĉe Wien, la 5. de januaro 1036. 13. jaro

Al la Universala Kongreso de Esperanto 1936 en Vieno.
De d-ro F ranz  S t r a f e 11 a,

Prezidanto de „Oesterreichische Verkehrswerbung“ (Aü«tria Fremdulvarbado).

in la somertagoj de aügus to  de ĉie venös 
;rantistoj al Aüstrio, po r  okazigi sian 
lan mondrenkontiĝon en la kongresurbo

interkomprenilo, E speran to ,  fa r iĝ is  
ldlingvo, internacia, la limojn fo r ig an ta  
loro de interpopola sinkompreno, de po- 
imerfratiĝo kaj paco. Ni aüs tr iano j  

fieraj, ke oni ĝuste  elektis n ia jn  
on kaj Cefurbon kiel scenejon de tiu 
rmonda manifestacio. Vieno kaj Aüstrio  
kontentige montros sin indaj je tiu 
to. Gi montros ĝ isprofunde  s ia jn  pej- 
ajn belajojn al siaj vizitontoj el ĉiuj

gastam o kune efikas por nepriskribeble 
instigi al vojaĝado tra  Aüstrio.

La 8  federaciaj landoj de Aüstrio kaj 
ĝia ĉefurbo Vieno enhavas ricajn donojn
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ituita en la koro de la eü ropa  konti- 
ito Aüstrio ampleksas la g lac ik iras i ta jn  
ptojn de Kalk- kaj Praalpoĉenoj, la mild- 
lajn mezaltajn montarojn kaj la mal- 
»de en la ebenaĵon t r a n s i ra n ta jn  flank- 
ntojn de la grandioza A lpoarko. Oriente 
Vieno etendiĝas jam  la stepo de la 
jara ebenajo. La m ulta j  ban- kaj 

ntar-lagoj, ĝiaj fam aj m ineralfontoj,  
lentoj kaj riveroj, la belaj g r a n d a j  kaj 
jiigrandaj valoj kun siaj urboj kaj 
faĝoj prezentas neniam foriĝonta jn  
zorojn.
Kaj tiuj pejzaĝaj belaĵoj es tas  unuig- 
ij kun dua senkompara eco —  la antikva
turo de la lando.
ejzaĝo, kulturo kaj ne lastfine la aü- 
a popolo en sia n a tu ra  ĉarmo, kun siaj 
moj kaj kostumoj, kun sia proverba

por ĉiu spiritgrado, ĉiuspecaj inklino kaj 
emo de la gastoj.

A ranĝoj en Vieno, la fam a art-  kaj 
inuzikurbo, kaj en la federaciaj landoj, 
an taŭ  ĉio Ia vizito al la festludoj en 
Salzburg , la somera artocentro de Aüstrio, 
la Pasiono-prezentadoj en Thiersee ĉe

Kufstein en Tirolo, la su r la g a j  festoj kaj 
someraj balfestoj en la m odernaj somer- 
restadejoj kaj banlokoj ĉe la lagoj kaj en 
la montaro de Aüstrio, veturado sur 
Grossglockner A lta lp a  Soseo, la plej 
lastatempa kaj plej moderna alpoŝoseo kun 
ĝia g rand ioza  r iga rdo  al la m ajesta j  
montoj de Grossglockner-montegaro, de 
Hohe Tauern  (a l ta j  T au e rn ) ,  kiuj kron- 
iĝas en la 37Q8 metrojn a l ta  Grossglockner, 
ĉio-ĉi a lportos al la partoprenontoj de la 
kongreso a g ra b la n  d is tr iĝon , va lo ran  
artoĝuon, malstreĉiĝon kaj refreSiĝon post 
severa laboro.

Aüstrio estas preta  akcepti s ia jn  gast-  
ojn kaj plejbone zorgi por ilia bonfarto. 
Ciuspecaj loĝejoj, hoteloj, kiuj konten tigas  
eĉ la plej elektemajn pretendojn, ĝis la 
plej modestaj kuŝejoj en la ŝ irm kabanoj en 
la belega m ontegaro  de la aüs tr ia j  Alpoj, 
ili ĉiuj estas je la dispono de la vizitantoj 
de nia lando.

Post far i ta  laboro la aŭs tr ia  pe jzaĝo  
cstu la celo de la m ig ran to j ,  la celo de 
ĉiuj turistoj kaj sportistoj. La sanon 
serĉanta  fremdulo resaniĝos en Aüstrio.

Venu do al Aüstrio, ĉion vi trovos ĉe 
ni, kion vi serĉas! Poste, reveninte hejmen, 
rapor tu  al viaj geamikoj en via g ep a tra  
lingvo, sed ankaü  en la Esperanto lingvo, 
am pleksanta  la tu tan  mondon f ra n s  la 
limojn de ĉiuj ŝtatoj, pri la belajoj de la 
m a lg ra n d a  lando en la koro de Eüropo, 
kiu ĉiujn bonvenigas. Trad. M. R. Frey.

O e s t e r r e i c h i s c h e  V e r k e h r s  W e r b u n g  (Varboficejo de Federacia Ministerio por Komerco kaj T rafiko  en Vieno), 
ficiale araaĝis „G azetar-K onferencon“ , kiun ĉeestis pli ol 100 reprezentantoj de en- kaj eksterlandaj gazetoj, la 5. de decembro 1935 
i la saloregöj de G ra n d  Hotel en Vieno. P rez idan to  d-ro S tra fe l ia  raportis  pri  la fremdulfrekvento en Aüstrio  kaj menciis la 
iversajn k ngresojn, inter kiuj la Esperantom ondkongreso  estos la plej g rav a .  Li transdonis  la vorton al la prezidanto  de LK K  

i orXXVL -a, kortega konsilisto H ugo Steiner, kiu donis la necesajn k la r igo jn  kun la peto, ke la tu tm onda gaze ta ro  subtenu per 
; lultnomb. informoj al la publiko nian 28-an. L a  Konferencon ĉeestis ankaü  la vicprez. de LK K , nia a l t ŝ a ta ta  sekcia Cefo d-ro 

ranz üeb»:hör.



Aŭstria Esperantisto

B urĝo j ,  kam pulo j sen tim ’, fcun espero 
F irm e pers is tas  dum  ĉiu danĝero. 
Super  la  a r ’ — patrio ta  koi don’ — I 
F l i r ta s  d u k a p a  la agloblazcn’! I
Amo en koroj a rd eg as  por vi. j 
S ank ta ,  e te rna ,  belega Aŭsfri ’ |

Trad. Mois Norberl

E stas  en vi por hom aro  trezor’! 
Vi etendiĝas sen ia ka ten ’,
Sola kaj ora, e terna Vien’!
Ciam bataloj vin skuis sovaĝe, 
Timis neniam sed vi m alkuraĝe ,  
Spite mizero per forta  la m a n ’ 
Ciu b a ta la s  pro vivo kaj p a n ’.

XXVtli UNIVEŭSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO EN WIEN.1936
• * 15. l y  i | J  A u C u J fQ

La Registaro de Aüstrio J
invitis la esperantistaron el tutmondo al 28-a Universala Kongreso de EsperifliJ 
kaj invitis la Registarojn pere de siaj am basado ro j  kaj ĝeneralkonsuloj al partoprtKfi 
en la prelegserio pri la temo „Kulturaj kaj ekonomiaj problemoj de Mezeuropo“ en i J

kadro  de „ 1 2 . Esperanto Somera Universitato“. | j

Kongresejo: la salonegoj de iama imperiesfra kastelo en Wien, Neue Burg. 1
Leter- kaj telegramadreso: Esperan to ,  Wien, H ofburg . |
Honora Komitato: Prezido: Federacia Kanceliero de A üs tr io  d-ro Kurt von Schuschnigg
Membroj: La Aüstriaj Ministroj, Landestro j de la Federaciaj Landoj de Austral 

Rektoroj de la Altlernejoj en Wien kaj aliaj eminentuloj. (Plena listo en la se|| 
vanta num ero!)  m

Loka Kongresa Komitato: P rez idan to  kaj a fe rgv idan to :  K ortega  konsilisto W im  
Steiner. m

Vicprezidanto: Sekcia ĉefo d-ro Franz Übelhör. 1
Kasisto: A dvokato  d-ro Alfred Engländer. |
Gazetservo: Konsulento d-ro Franz Zehden, gazetarĉefo  de Ministerio p. Komerci| 

k. Trafiko. Jj
Sekretario: D-ro Emil Pfeffer. J
Membroj: Redaktoro b a ro n o  N ikolaus H o v o rk a  kaj E rn s t  W erner. I
A ro  da  helpantoj: Anna kaj H ans  Bauer, Leopold Chiba, M aria Fiedler, Elisabeth! 

kaj Max Rud. Frey, H erber t  Kail, Richard Kreutei, d -ro  H. Maier, Werner Reil 
meister, ba ron ino  Sidi Scherpon, Ing. H u g o  Steiner, L o thar  Steiner, registanj 
kons. F ritz  Stengel, F ranz  W allner,  G ustav  W eber, E d u a rd  Weintraub. Aliaj s | l  
ankoraü  anoncos al kunlaboro , ni köre akceptos ilin! 1

Kongreskotizoj: M
I. Kongresa k o t i z o ..................................................................................................svisaj fr. 28.^§

II. Kotizo po r  familianoj de kong resano  .....................................................  „ n . | |
III. Kotizo p o r  gejunuloj malpli ol 1 8 - j a r a j .....................................................  „ „ 12.-1
IV. Kotizo por  helpkongresanoj (grupoj, societoj, Institucioj, firmoj, |

kiuj deziras m ontri  sian s im pation al la kongreso , p o r  helpi ties 1
sukceson kaj p o r  ricevi ĉiujn kongresdokum ento jn , sed ne sendos I
reprezentanton) .................................................................................................  „ „ I2. | |

Favorkotizoj por frupagantoj : J
Kategorioj I— III rajtas depreni procentajon kiel premion por frupago, sed la monj

devas esti en niaj manoj ĝis  la fiksitaj datoj:
• M | " ' v |  ' “ ■  j |  V\ net« |

Kotizo I

Hejmolando.
De D-ro Herbert Patera.

Montoj gigantaj kun daü ra  glaci’,
Neĝo eterna sub sunoradi’,
Grandaj abioj en verda a rb a r ’,
Floras fruktarboj sur bela k am p ar’,
Verdaj paŝtejoj de brutoj jen plenaj,
Bona rikolto sur kampoj plengrenaj, 
Faükoj kun akvoj sa ltantaj m alvarm aj,  
Lagoj sunplenaj kun golfoj tre ĉarm aj 
G randaj riveroj fluantaj al m a r’,
Urboj malnovaj, preĝeja jen a r ’,
Fortaj kasteloj sur montoj en b r i l ’, 
Carmaj vilaĝoj Ĉe 1’ lag ’ en trankvil’, 
Densaj arbaroj kaj valoj sen b a r ’,
Supren montranta monafia dom ar’.
Fortaj kampuloj per kruda la m an ’
Plugas la kampojn, la fontojn de 1’ pan’. 
Burĝa agemo, laboro konstanta,
Laboristaro jen forte aganta ,
Homoj geniaj kun firma esper’
Flanke laboras por g rava  afer’. 
Diligenteco, malnova kultur’,
Gaja popolo, belega na tu r’.
Belaj kasteloj barokaj, vidindaj 
Vekas memoron pri festoj pasintaj. 
Grandaj ma$inoj bruante kuregas,
Manoj agemaj direktas kaj regas.
Mitoj malnovaj prezentas jen sin, 
Innsbruck’, majesta vi urb’ ĉe la Inn ’. 
G raz ’, kun kastelo en verda n a tu r ’,
Urbo plej ĉarma ĉe 1’ bordo de 1’ M u r ’ 
Drakmonumento butikojn jen gardas ,  
ö in  tra  1’ aer’ Karavankoj r igardas ,
Brila surfaco de 1’ W örther —  la g ’, 
Montopintoj kun neĝa ĉabrak’, 
Mitokonata al ĉiu ajn a n ’,
Urbo malnova ĉe 1’ bordo de 1’ G la n ’.
Sonas de Mozart kantar’ al ĉiel’,
Sonorilar’ kaj kastei’ „M irabell“ ,
Urbo fortika en bril’ kaj fier*,
Jen £i situas Ce 1’ Salzach-river’,
Vibre en vento flustras la son’:
Dietrich, la Lup’ kaj Par is  Lodron’!
I uro montranta al blua Ciel’, 
l rb’ Ce 1' Dar.ubo, de 1’ mond’ vi juvel’ 
Verda montaro, Carmaj jen zonoj,
Sonas muziko kaj violonoj,
Stratoj m allarga j  kaj placoj de g lo r’,

nctc
Kotizo II

svisaj frankoj
Rabato
proks.

ĝis ia 31. de januaro 1936 : 30 % 20.—  12.50 8.t
ĝis la 30. de aprilo 1936 : 20 % 23.—  14.25 9.!
ĝis la 30. de junio 1936: 10 % 25.50 16.— lOi

0

La kotizoj p o v a se s t i  enpago ta j  en la valuto de la kongresano laü la kurzo por svis. 1 
kaj sendotaj al nia ad reso  aü per ĉeko, sk r ibo ta  en aüstriaj ŝilingoj (kalkulitaj 1: 
la k u rzo  p o r  sv. fr.), pagebla  ĉe banko en Wien, aü jene: Enpagoj kaj transpag 
el jenaj landoj al Aŭstria Poŝtŝparkaso en Vieno p o r  la konto „Erste Österreich«! 
Spar-Casse, Wien kon to  A-158.950t/2708 (28. Esperan to-W eltkongreß)“ povos es 
enpagata j  s u r  jenaj eksterlandaj poŝtĉek- kaj bankkon to j  de Aŭstria Poŝtŝparkas<

Poŝtĉek-konto banko
—  The National City Bank

N ew  York, New York
Bruxelles . . 350.200 —

—  Swiss Bank Corporatioi
London

ĝis 2 0 0  Kĉ ĉiufoje

Ameriko

Belgujo
Britujo

P rah a  (P rag )  
Kobnhavn 
D anz ig  . . 
P a r is  . . . 
Berlin . . 
München

Ceĥoslovakio
D anujo
Danzig
Francujo
Germanujo

79.300
34.900
2.400

1750.06
9.001

59.921

XII A SOMERA UNIVERSITATO
(K l j i  . . .  ( ^OflOMtAi &ROS1EMOJ M M R  CŬKPO

INTERN KONFERENCO DE VIRINOJ 
VOJAGO .TRA AÜSTRIO'

S A lZ il* * ' • W if M • $C ^4M lilN O  - OSOäSÜlOC^NEfi - SMZHUIHs 
UWCW N<6KOV»<TAl MONTOJ - MUA) MROIAOOJ * DANUIO

FESTARANĜOJ
ro s tu M *A u ; .4a k o n o r c so  r a n c a s '

OHM TO .LA S4ANKA ĉ tV A lC T O ‘
KONOtCSTJO: IA  KSTSAlONtOOJ P i ;VW«IC5TÖ- KASUlO.M OfiUaO 

A H  ISO fSKPANTO KO N O t(ĴO *W A N -N (ŭC  kUBO
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Lande Poŝtĉek-konto banko

•lavio § 
Iando 

•egujo 
ijo 

iiujo 
ujo 

iando

Z ag reb
H a a g

K rakow  1 

Bucuresti 
Stockholm 
Zürich  .

41.000 
. 211.600

. 403.155 
. 25.000
. 74.000

VIII-22.700

Norges Bank, Oslo

Ŝilingoj povas esti pagata j  al ni n u r  p o r  Dinaroj, enpagotaj nur kontraü montro 
de fakturo ktp.

6 tiuj sumoj aldonu ĉiam duonan svis. fr., por  kovri la elspezojn, ĉar ni devas ricevi 
la netajn sumojn. Vi per t io  ŝparos multan laboron kaj kostojn.

£n ĉiuj landoj vi povas enpagi ĉe filioj de vojaĝoficajo Cook la egalvalvoron de sv. fr., 
pageblaj al ni en Vieno.

portoj kaj vojaĝrabato j: Vidu „Kion 
os la kongresano. . .  ?“ 
ilhelpaĵoj: Petskribo al Germana Re- 
o farita pro veturpermeso al 28-a sen 
de 1000 Mk-imposto. —  Al Pola 

-isiaro, subtenate de nia Registaro , ni 
petskrrbon por senpaga  elirpermeso. 

Balgara Registaro konsentis  dorai al 
s-anoj po 3000 Levoj en  Silingoj. — Al 
a kaj Litova Registaroj ni faris peton, 

ebligi malmultekostan p a sp o r to n  resp. 
pesi eksporton de sufiĉa sum o en Valu- 
-  Informu nin pri aliaj malfacilajoj!
ncevos la kongresano por sia kotizo?

1. jam de januaro tuj post pago de la \ 
kotizo la kongreskarton, 
senpagan enir-vizon al A üstrio ,  es- 
cepte el USSR kaj senŝta tanoj,

.25% rabaton s u r  la  Aüstriaj Fer- 
vojoj,

1. rabaton sur la Cefioslovakaj, francaj, -  
germanaj kaj italaj fervojoj (25— 40%).
En aliaj landoj jam r a b a to  petita. 3
Detaloj sekvos,

B. sur la ŝipoj de Donau-Dampfschiff
fahrt Giurgiu— Vieno— G iu rg iu  (an- 
kaü de dumvoje) n u r  p a g o  p o r  la 
laüilua vojo,
sur la ŝipoj de sam a  kom panio  
Passau—Linz—Wien 25% rabaton,

i. kongresinsignon,
kongres-gazeton „A üstr ia  E speran
tisto“ de januaro ĝis aügusto 1936; 
anoncu vin baldaü, p o r  ke vi ricevu 
ĉiujn numerojn, ĉar  la p rov izo  povos
elĉerpiĝi,
eniron al „Solena Malfermo“, 
eniron al „Interkonatiĝa Vespero“,

1. eniron al la prelegoj en „12-a Espe- 
ranto-Somera Universitato“,

1  eniron al la Labor-kunsidoj,
3. eniron al ĉiuj fakaj kunsidoj,
I  eniron al „Internacia Konferenco de

Virinoj“ ,
5. eniron al „Akcepto ĉe la ürbestro“,
6. eniron al „Fermo de la Kongreso“,
7. eniron al Ja g ra n d a  balfesto en la 

Imperiestra Kastelo „La Kongreso 
dancas

i ĉeeston n la „Inaüguro de Esperanto- 4 .
Strato“ ,

). bileton ix>r sidloko je la teatra  pre- 
zentad „La Blanka Cevaleto“; la
plej bor.ajn sidlokojn ricevos la frue
sin a n o a c a n to j.

20. eniron al la Cambraro de Hofburg,
21. eniron al Imperiestra Trezorejo.
2 2 . belan kongreslibron kun la tuta pro- 

g ram o kaj adresaro de la kongre- 
sanoj,

23. la oficialan kongreslibron de UEA,
24. gvidlibron „Per aüto tra Aüstrio kaj 

Wien“ kun multaj bildoj, 80-paga.
25. aliaj avantaĝoj ankoraü sekvos! 
Familianoj ricevos 1—7, 9—21, 25.

XXVIII-a . . . Laborkongreso.
Nia kongreso havas gravajn taskojn:

. en la kunsidoj de la estraro kaj de la 
komitato de UEA kaj en la grandaj labor- 
kunsidoj de UEA estos pritraktataj gravaj 
demandoj pri ĉiama, daŭriga konsolidiĝo 
kaj firmigo de nia internacia organizo, 
proponoj pri estonta laboro ktp.,

. en multaj fakaj kunsidoj estos pripa- 
rolataj koncernaj demandoj, 
en „12. Somera Universitato“ estu pri- 
trak to ta  ne-Esperanto-temo, sed grava,
aktuala, interesega por la registaroj, kaj 
nur pere de Esperanto.

AÜSTRIA REGISTARO 
invitis helpe de siaj ambasadoroj kaj 
konsuloj en la diversaj landoj Ciujn 
Eüropajn Registarojn al partopreno!
Interkonsente kun la Centra Oficejo de 
UEA. nia komitato invitis la samajn 
Registarojn pere de iliaj en Vieno 
akredititaj ambasadoroj kaj konsuloj, por 
ke la Registaroj sendu reprezentantojn, 
kiuj povos paroli la unuan fojon en la 
historio ĉiu en sia gepatra lingvo kun 
sekvanta traduko en tsperanton al plur- 
mila elita aüskultantaro el pli ol 40 na- 
cioj!

Tiu unika aplikado de Esperan to  en 
la interpopola publika vivo certe in- 
stigos la Registarojn, laü faritaj spertoi, 
al pli g randa  apogo  de Esperanto  kaj 
ties ĝenerala enkonduko en la lernejojn!

Sed krome povos partopreni divers-
landaj eminentuloj, ĉu esperantistoj aü
ne, en öi tiu preleg-serio.

Ni a tendas  viajn instigojn!
en „Internacia Konferenco de la Virinoj“
la reprezentantoj de internaciaj kaj 
naciaj virinaj organizajoj priparolu
a) per Esperanto sriajn virinajn demand-

ojn, uzante iun ajn naciati lingvon
kun sekvanta traduko en Esperanton!

Per tio iÜ konvinkiĝos, ke Esperanto
ne n u r  es tas  p o r  ili taüga kaj necesa 
ilo, sed ankaü ke Esperanto  nepre 
estas necesa por la infanoj!

Ili devos veni al la konkludo, k*
b) Esperanto necesas en la lernejoj! Ili 

povos pere de la „Gepatraj Unuiĝoj" 
en ĉiuj landoj postuli de la Registaroj 
la enkondukon de Esperanto en 
ĉiujn lernejojn!

Jen la konferenc-parto por Espe
ranto! Al vi ges-anoj estas, kunhelpi 
bonege Ci tiun g ravan  p a r to n  de  nia 
lab o rp ro g ram o ! Sendu proponojn!

Oni laboros dum  la kongressemajno 
Ciun antautagmezon, kelkajn posttagmezojn 
kaj eĉ vesperojn.

Estas memkompreneble, ke vi post  Ci tiu 
streĉiga laboro bezonos distron!

Kaj ni havigos ĝin al vi!
Jen mallonge la programo (detaloj aparte  

sendotaj kaj en la venontaj numeroj!):  
Prezentado de opereto „La Blanka Ceval

eto“ kun baleto de profesiaj aktoroj en 
granda teatro; Balfesto en Imperiestra 
Kastelo (venu Ciuj kun viaj naciaj kostu- 
m oj!); vizito de Cambraro kaj Trezorejo en 
Imperiestra Kastelo; Interkonatiĝa Vespero. 
Cio enkalkuiita en la kongreskotizo!

Sed krome aro da ekskursoj, aparte 
pagotaj:
A. Veturado per aütobusoj oportunaj „Tra 

Aüstrio“, komencante en Salzburg la 
5. de aüg. vespere, finante la 8. aug. en 
Vieno posttagmeze, kaj daü r ig o ta  post 
la kongreso  la 15. aug. post la tag- 
m anĝo kaj finota la 18. aug. en Zell am 
See aü Salzburg, laü unuopa deziro.

P o r  la s-anoj, venontaj rekte al Vieno, 
la sama vojago komenciĝos en Vieno 
kun la aliaj kaj finiĝos en Vieno la 
21. aug. La vojo: Salzburg (1 tagon , 
2 noktojn) —  Gaisberg (1300 m alta) — 
lagoj en Salzkammergut — Gmunden — 
Linz (nokto) —  abatejo  Melk — Vieno
— Semmering (1000 m) —  Graz (n) —  
m onts tra to  Pack (1115 m) —  Klagen- 
furt (n) —  Lago de Wörth — Lienz —  
Grossglockner (plej alta  punk to  de la 
Soseo 2506 m) —  Zell am See —  Lofer
— Berchtesgaden — Salzburg.

Nur la unuaj aliĝintoj povos ĝui la 
unikan spektaklon tranokti  en pli ol 
2 0 0 0  m alteco kaj r igard i  la sunleviĝon! 
Tial rapide aliĝu!

La prezoj: Enhavataj es tas  tranoktoj,  
manĝoj, vizitoj, ekskursoj, plezurajoj 
(detaloj aparte  sendotaj!) ,  ve turado  kaj 
impostoj!

Salzburg, elirpunkto de „Tra Aüstrio“.
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praj aütobusoj! Pripensu, ke es tas  „Fest-  
ludoj“ tiutempe en Sa lzburg  kaj la homoj 
pagas fantaziprezojn po r  tranokti!  Tial 
rapidu, anoncu v in!

B. 7 *taga restado en Vieno kun la eks- 
kursoj D aŭ E, F, G aŭ H, I, 7 tranokto j ,  
7  maten-, 6  tag-, 6  vesper-manĝoj

en tre bonaj hoteloj svis. fr. 82.50
en bonaj hoteloj V jy 62.—
en civile bonaj hoteloj J) 58.50
por a ro  da malbonvalu 

tuloj en komunaj 
noktigejoj V yy 39.—

Salzburg, prezentadode „Ciu“ antaü la katedralo.

en tre bonaj hoteloj svis. fr. 124.— 
en bonaj hoteloj „ „ 115.—
en civile bonaj hoteloj „ „ 1 1 0 .—

la manĝoj por ĉiuj estas la samaj! Tra- 
nokto en Salzburg terure malfacila; oni 
devas preni je tiuj prezoj, kion oni rice- 
vos, sed eventuale oni tranoktos en la 
ĉirkaŭaĵo, veturante tien per niaj pro-

(detala p ro g ram o  sendota  laü deziro!)  
Kompreneble ĉiu povos ankaü  ricevi 
noktigejon sen mendo de eksk. B.

Canibroprezoj sv. fr. 2.50 ĝ is  7.— , en 
pli bonaj hoteloj pli multe. Detalaj 
prezoj en venonta riumero.

D. autobuse al p lezurkastelo  Schönbrunn,
r igardo  de la parko, ĉam bra ro  aŭ best- 
ĝardeno  aŭ pa lm odom ego sv. fr. 1.60.

E. autobuse al u rbo  K losterneuburg , vizito
de fama abatejo, poste de la bordbane jo  
ĉe D a n u b o ....................... sv. fr. 2.70.

F. autobuse supren  al Kahlenberg kun bel- 
ega panoram o, restado, t r inkado  de 
kafo, ve tu rado  al kastelo Kobenzl kaj 
poste al Grinzing, kie en g randa j  ĝar-  
denoj vi aüskultos  muzikon, popol- 
kantojn ktp. ĉe bona vino. Kun vesper- 
m ango sen vino (aparte  p ag o ta ! )

sv. fr. 5.30.
G. 3-hora veturado s u r  ŝipo su r  D an u b o

vespere kun muziko kaj danco sv. fr. 1.2 0 .

n/N/s/S/̂ ^VN̂ n/Ŝ

Vojaĝo en Aüstrio.
Por la esperantistoj, venontaj al 28-a 

Uni versa la Kongreso de Esperanto el ĉiuj 
landoj, krom la diversaj de Vieno elirantaj 
tagekskursoj speciale bela aŭtobusvojaĝo 
tra Austrio en la daüro  de 3 tagoj 
antaü kaj 4 tagoj post la Kongreso estas 
aranĝita, kiu ankaü estos priskribata en 
gvidlibro „Per aüto tra Austrio kaj Vieno“ , 
kiun niaj gastoj ricevos senpage kun la 
kongresajoj. Multaj kongrevizitontoj, pre-- 
cipe tiuj, kiuj venös el la malproksima 
eksterlando, eerte prenos libertempon, 
etendiĝontan trans la tempon de la fiksita 
kongres-programo, kaj deziros ĝin ĉiukaze 
pasigi en Aüstrio, ĉar nia lando estas 
samekstreme dotita je naturbelajoj kiel ĝi 
estas riĉa je vidindaj monumentoj de mult- 
centjara kulturo. Aüstria arto  estas su r  alta 
nivelo kaj speciale en la muziko ĝi okupas 
la pozicion de inondcentro. Ankaü en 
sciencaj medioj — speciale en la medi- 
cino — jam de longe ĝi okupas eminentan

Oesterr. Verkehrsirüro: Centro.

pozicion kaj sennom braj estas  la kazoj, ke 
malsanuloj el la tu ta  m ondo  serĉas kaj 
trovas resan iĝon  en niaj kuraclokoj, sani- 
gejoj kaj ĉe la eminentaj aüstriaj kuracistoj.

Riveregoj, lagoj, a rbaro j,  montoj, glaciejoj 
kaj g rand ioza j  arte  konstru ita j  instalajoj 
ebligas la p rak tikadon  de ĉiu sp o r to  kiel 
naĝado, velado, fiŝkaptado, ĉasado, m igrado, 
m ontm igrado , m on tg r im pado ,sk iku rado  ktp.

Belegaj, parte  elektre funkciigataj mont- 
fervojoj, 11 kablo-ŝvebfervojoj, bonegaj 
aŭtoŝoseoj su r  la kam paro  kaj en la 
m ontaro  kun malmultekostaj atitobuslinioj
kaj ŝipveturado sur la riveroj kaj lagoj 
havigas al la vizitantoj bonegajn  inter- 
komunikiĝojn. Bonaj noktigejoj de la plej 
sinipla ĝis la plej nobla ekipo kun laütempaj 
prezoj, la fama aüstr ia  kuirmaniero kaj la 
senĝena, ĉarma gas tam eco  de  la loĝan ta ro  
plialtigas la ag rab la jo jn  de 1’ vo jaĝado  kaj 
restado en Aüstrio.

La oficiala „Oesterreichisches Verkehrs
bureau“ , Wien, I., F riedrichstraße  7, d o n as  
kun plezuro fidindajn informojn pri 
vojaĝoj kaj restadoj en refreŝiĝ-, sport-  kaj 
kurac-lokoj, t ransprenas  mendojn pri vojaĝ- 
kaj restad-aranĝoj je plej kompleza realigo 
kaj sendos laü mendo senpage siajn ĉiujare 
en germana, angla ,  franca kaj itala lingvoj 
aperantajn b roŝuro jn  „Vojaĝado en 
Aüstrio“ , enhavantajn  multajn p rogram ojn  
pri vojaĝoj je kolektiva sum o kaj kun aliaj 
valoraj konsiloj por vojaĝanto j en Aüstrio.

N-ro 1 [ l

H. veturado en grupoj al :ama m  
Prater kaj am uzado  tie . . sv. fr. l

I. rondveturado tra \ ien aut
sv. fr.

K. tuttaga, autobuse al Rax dpo ĝis la
s tac io  H irschw ang  d e  ld kabloŝv 
vojo al Rax-alpo, p e jz aĝ e  kaj te! 
unika vidindajo. En 10-minuta vetu 
vi a t in g o s  la m o n ts ta c io n  en 15 
alteco kun bona h o te lo  (tagma 
G ran d io za  r igardo  al Schneeberg, 
egaj prom enadoj,  p resk aü  ebenaj, 
mantikaj altalpaj scenejo j, altmon 
aero  kaj suno. La p in to  2000 m
De Rax daürigo de la aütobusvetm 
al a l tm ontarkuracloko  Semmering 
hotelar.o, ludkazino, v ila a ro  (lOOOraa: 
Nur certa nombro p o v o s  partopren 
ĉi tiu vere unika ek sk u rso , kies pr 
estas por  aŭtobuso, ŝinkopano, tag- 
vesperm anĝo , dufoja veturado 
k a b l o f e r v o j o ......................sv. fr. 17

L. P er  trajno de Wien al Puchb 
(Aspangferv .)  ĉe la malsupro de Sc 
berg (2075 m) kaj per dentradlc 
ĝ is  H otelo  Hochschneeberg (tagm 
je belega panoram o). Diservo en la 
m onta  preĝejeto , ekskurseto al m 
kabano , vesperm anĝo en Puchberg, 
ve tu ro  per fervojo. Preza sv. fr. II 
Nur certa nombro povos partopreni 
ĉi tiu vere unika ekskurso; aliĝu bal

M. aütobuse al u rb o  Mödling (Beetho’
m em orajoj)  —  Heiligenkreuz (800- 
monaĥejo) —  kuracloko Baden (otic 
akcepto, r igardo ,  bordbanejo ktp.) 
la m a n ĝ o j ............................... sv. fr. 7

N. per trajno al abatejo Melk (vizito)
per ŝipo t r a  bela Wachau al Wien 
la m a n ĝ o j ............................... sv. fr. 6

O. aütobuse al Eisenstadt (ripozejo 
H aydn) —  antikva kastelo Forchtens 
—  u rb o  Wiener-Neustadt — Wien
la m a n ĝ o j ............................... sv. fr. 9.
Ekskursoj K ĝis O dauras de 7 ĝis 22

Fakaj kunsidoj, anoncitaj ĝis nun:
Blindailoj (adr. Ignaz Krieger, Wien. 

Zieglergasse 25),
Juristoj (adr. s-ro Rene Chapron, adv 

32 Rue de Champs, Le Mans, Franc.). 
Katolikoj (adr. s-ro Leop. Chiba, Wien. 

Schaumburgergasse 4).
Senalkohola kaj sentabaka kulturo (adr. Wal 

Mudrak, Wien, III., Beatrixgasse 199).
Stenografistoj (adr. Ernst W e rn e r , Wien. 

Neue Burg, Int. Esp.-Muzeo).
Anoncitaj karavanoj:

Brita Esperanto-Asocio, London,
Bulgara Esperantista Asocio, Sofia, 
Esperanto-Asocio de Estonio, Vallinn, 
Franca Societo por la Propagando de 

perant, Rosny sous Bois (Serie), 
Hungara Esperanto-Federacio, Budapest. 
Jugoslavia Esperanto-Ligo, Zagreb, 
Nederlanda Societo „La Este io estas t 

(LEEN), Den Haag,
Nederlanda Katoliko, s-ro Deinen, Herto| 

busch,
Jakob Telling, Rotterdam,
Heroldo de Esperanto, Rotteru m, 
Pollanda Esperanto-DelegitanKrakow. 
Esperanta Turisma Komisiono itockholm, 
Svisa Esperanto-Instituto, Bern.
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ZM ARKOJ:
i)la kongresn. meroj estas laŭ ordo de la al- 

veno de ĉ aliĝo (kun la plena rvecesa
kotizo) al LKK.

»jen la hsto 'tas markitaj: per la si-gno 
(UEA) la kcmitatanoj de UEA,

;) per la signo (LKK) la membroj de LKK,
I) per steleto (*) la kunlaborantoj en la kon-

greslaboroj,
t) per 2 stekioj (**) la institucioj, entre- 

prenoj, gripoj ktp., aliĝintaj kiel helpmem-
broj,
per la signo (Bl) la blinduloj.
1. (UEA-LKK) Steiner Hugo, kortega konsil.,

prez. de LKK, Wien.
2. (LKK) Übelhör d-ro Franz, sekcia ĉefo, 

vicprez. de LKK, Wien.
3. (LKK) Zehden d-ro Franz Josef, gazetar- 

ĉefo en Ministerio p. Komerco kaj Tra-
liko, Wien.

4. (UEA) Bastien Louis, intend. generalo, 
LK, prez. de UEA, Paris.

5. Zamenhof d-ro Adam, Warszawa.
0. Zamenhof d-rino Wanda, Warszawa.
7. Zamenhof Ludwik, lernanto, Warszawa.

| S. Zamenhof Lidja, instr.-ino, Lyon, Francl. 
j 9. (UEA) Bujwid d-ro Odo, em. univ. prof, 

prez. de Pola E.-Del., Krakow.
[10. Rambousek Jan, es. generalo, Ceske Bude- 

jovice.
[II. Hamann Fred A., instr., Wauwatosa,

Usono.
12. Christaller Paul, prof., LK, Stuttgart.
13. Bellen Willem van, em. lernejdir., Haag.
14. Mooij Pieter Henrik, prof., kunaranĝ. de 

LEEN-karavano, Haag.
13. Bergström Siri, instr.-ino, As, Svedl.

(Jnua listo de kongresanoj.
16. Hackl Karl, kolonelo, Graz, Aüstrio.
17. Heikenwälder Frant., red. de Ligilo, Pro- 

stejov.
18. Heikenwäldrova Mana s-ino, Prostejov, 

CSR.
19. Feldmann Margit, instr.-ino, Zlate Mo- 

ravce.
20. (UEA) Goldsmith Cecil Charles, aran- 

ĝanto de Br. karavano, Romford, Anglujo.
21. Goldsmith Clara s-ino, Romford.
22. (UEA) Baas Pieter Willem, instr., prez. 

de LEEN, Amsterdam.
23. Dresen Helmi, ofic-ino, LK, aranĝanto de 

karavano de Estona E.-Asocio, Tallinn.
24. Szabö Margareto de, policdirektor-edz., 

Budapest (Hung.).
25. Helouin Germaine, instr.-ino, Oran, 

Alĝerio.
26. Kotov Ivan, bankofic., Ruse, Bulgarl.
27. Kotova Linda, domestrino, Ruse.
28. Kotova Sofia Dimitrova, Ruse.
29. Spielmann d-ro Eduard, em. poŝtofic., 

aranĝanto de svisa karavano, Bern.
30. Damen Henri, komerc., aranĝanto de kara

vano de Nederlanda Katoliko, s'Hertogen- 
busch.

31. (UEA) Petit Pierre, Sipkonstrua red., 
aranĝanto de karavano de Franca Soc. de 
Prop. de Esp., Rosny s./Bois.

32. Carolfi Modesto, prof., pastro, Corte- 
maggiore.

33. Jung Theo, eldonanto de Heroldo de 
Esperanto, Köln.

34. Rivier Alfred, pensiulo, Nice, Francl.
35. Cahen Mimi s-ino, Köln.
36. Hub Franz, skulptisto, Gablonz a. N., CSR.
37. Popper Steffy s-ino, Böhm.-Kamnitz, CSR.

38. Lebel Jean, Pontault-Combault, Francl.
39. Aymes Alfred, lombardestro, Lyon.
40. Schütt Else, Berlin.
41. Szirom Alajos, elektra entrepr., P£cs, 

Hung.
42. Szirom Margaret, instr.-ino, Pĉcs.
43. Freemann Hilda, komizino, Oxford, Britl.
44. Watson Henry Wilson, inĝ., Cowley 

Oxford.
45. Bernard Roger, ofic., Bois-Colombes, 

Francl.
46. Benärd Agost, P. vitĉz, kurac., deputito, 

eksministro, Budapest.
47. Bloemendal Arnold, dentkurac., Deventer.
48. Bloemendal-W'isse Elisabeth, dentkurac- 

ino, Deventer, Nederlando.
49. Rotondo Giovanni fu Michele, pastro, 

prof., Bari, Itallando.
50. Gernsbacher Manja f-ino, Köln.
51. Winkels Gilbert de, generalo e. p., Verona.
52. Bevan Geoffrey, arkitekto, Wrexham, Kim- 

rujo.
53. Staes-Vandervoorde Fĉlicie, Koekelberg-

Bruxelles. *
54. Staes Elly Koekelberg-Bruxelles.
55. Eitner Sändor, bienposedanto, Salomvär, 

Hung.
56. Dupuis Marcel Daniel, ĝen. sekr. de 

1SAE, Paris.
57. Cockburn A. B. f-ino, Edinburgh, Skot- 

lando.
58. Warren Elizabeth, London.
59. Raszkes d-ro Henryk, kurac., Warszawa.
60. * Steiner Lothar, universitatano, Wien.
61. * Weber Gustav, fakinstr., Wien.
62. Bernfeld Erwin Gerhard, Wien.
63. * Weintraub Eduard, univ. stud., Wien.

Austriaj inventistoj kiel pioniroj de Ttekniko.
De Franz  V a s t a, Wien.
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Aüstrio disponigis al la civilizita mondo 
ron da grandiozaj inventaĵoj, kies materian 
ukceson rikoltis la eksterlando, dum e la 

(nventistoj mem ne trovis rekonon de sia 
aboro kaj mortis en mizero. La limigita 

(kadro de l’artikolo ebligas citi el la abunda  
ografiaro nur la plej g rava jn  

nventistojn de nia patru jo , ski- 
ante en koncizaj trajtoj ilian 
«nadon p o r  la evoluigo de la 
koma k u ltu ro . —  La vicon de la . 
eknikaj pioniroj komencu 
jjosef Ressel, kiu 1827 ricevis 
privilegion“ por sia ŝiphelico.

(Du jarojn poste, la unua heliea 
ŝipo „C ivetta“ atingis  la rimar- 
kmdan rapidecon de 6  mejloj, 

e. 11 km  pohore. Malfeliĉe 
am diskrevis vaportubo  kaj la 
iolico m 'nermesis pluajn vetur- 
jjn. Turmentita de siaj kredito- 
:oj, Ress ; fine devis vendi sian 
■>atenton *n Parizo p o r  la sum o k .%  
e mil frankoj. Malrica kaj ĉa- 

jenita, li m o rtis  1857 en Laibach.
- Al la irol-ano
osef ersperger, naskita 1768 en Kuf- 
tein, ni ankas la kudro-maŝinon, je kiu 

sekvis .-i fiksajn direktivojn kiuj anko- 
aü nun .a s  la ĉefaĵo de  ĉiuj kudromaŝin- 
istemoj, inventis kudrilon kun la truo

antaüe, kaj la sistemon, kudri pere de du 
fadenoj (la malsupra fadeno troviĝas en 
glitbobeno). Ricevinte en 1815 de la aüstria  
patent-oficejo la privilegion por la kon- 
s truado  de sia maŝino, li spite al multaj 
penadoj ne sukcesis ebligi grandskalan

Unua benzin-aütomobilo de Marcus.

fabrikadon pro  manko de la necesa kapitalo. 
Li mortis  en 1850 je m arasm o en malriĉulejo 
de St. Marx. Depost la ja ro  1933 lia monu- 
mento o rnam as Ressel-Parkon antaü  Tek- 
nika Altlernejo en Wien. —
Siegfried Marcus, la konstru in to  de la unua

aütomobilo. Li estis naskita en Mecklenburg 
kaj venis 1860 al Vieno, fondinte en la mal- 
nov-Viena dom o M ariahilferstraße 107 elek- 
tro-mekanikan laborejon. Lia faino kiel tek- 
nikisto estis tiel g randa , ke imperiestro 
Franz Josef I. vokigis lin, por instali en Ia

dorm oĉam bro  de imperiestrino 
Elisabeth elektran sonorilon, kaj 
tiu „teknika faro“ estis  tiel kon- 
tentiga, ke F ranz  Josef nomigis 
la inĝenieron instru is to  de kron- 
princo Rudolf, po r  instruadi lin 
en la ,,praktika fiziko“ . Marcus 
sukcesis, konstrui gas- kaj petrol- 
motorojn, kiuj estis patentitaj en 
ĉiuj landoj. Li muntis la maŝinon 
en veturilon kaj 1864 li povis 
okazigi la unuan veturprovon sur 
„Schmelz“ (en Wien) kun la konata 
aüstria  sport is to  Albert Curjel. 
2 0 0  metrojn veturis la unua aü to 
mobilo, poste malfunkciis la mo- 
to ro  kaj la prov-veturo  estis 
finita. —  La unua Marcus'a aü to
mobilo, kiu jam fakte konten- 

tige funkciis, estis konstruita  1875, unuigis 
ĉiujn karakterizajojn de la moderna 
aütomobilo  kaj estas nun s tar ig ita  
kiel monumento de aüstria  inventista 
genio en Viena Teknika Muzeo.

(Daürigota.)
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116. Berger Amalie f-ino, lingvolern. posed-
antino, Wien.

117. Sprinzel Hermine f-ino, ofioino, Wien.
118. Jünger Rosa f-ino, kontor-ino, Wien.
119. Huber Anna, Wien.
120. Fötinger Franz, instr., Salzburg.
121. Fötinger Wilhelmine, Salzburg.
122. Engler Rudolf, ofic., Klagenfurt, Aüstrio.
123. Kreutzer Michael, maŝin., Edelschrott, Aü.
124. Hirsch d-ro Alf., komerc., Horice v Pod- 

kronoŝi, ĈSR.
125. Schmid Leonhard, ĉeflern. instr., Klagen

furt.
126. Schmid Josef ine, Klagenfurt.
127. Resch Franz, poStofic., Wien.
128. Mirwald Anton, Suisto, Linz, Aüstrio.
129. Legerer Heinr., bakisto, Leoben, Aüstrio.
130. Dürrschmid Karl, vendejestro, Klagenfurt.
131. (LKK) Pfeffer d-ro Emil, Wien.
132. (LKK) Hovorka Nikolaus barono, Wien.
133. * Chiba Leopold, ofic. e. p., Wien.
134. Linsbauer Franz, Wien.
135. Nummelin Wanda Eugenie, naci-ekono- 

miistino, Tallinn, Estonlando.
136. Chapron Renĉ, advokato, Le Mans, Francl.
137. Chapron (edzino), Le Mans.
138. Zamenhof d-ro Zofja, Warszawa.
139. Kleiner Josef, komerc., Ruse, Bulgarl.
140. Hermann Marie, Wien.
141. Peterson Gabriele, instr.-ino, Tallinn.
142. Rußmayr Lya, ofic-ino, Straßwalchen, Aü.
143. Demetler Leopold, ofic., Wien.
144. Buchty Emilie, instr.-ino, Aachen, Ger- 

manl.
145. Oliver A. C., London.
146. Went Dorothy Mary, instr.-ino, Romford, 

Britl.
147. Robertson Robert, pens., London.
148. Holmes H. W., London.
149. Holmes N.s-ino, London.
150. Szyk Salomon, ĵurn., Wilno, Pollando.
151. Baldwin Smith Ella, lernejestrino, Barry, 

Britlando.
152. Bloemendal S. W. f-ino, Lochern, Nederl.
153. Tetterode J. J. M., f-ino, Lochern.
154. Griendl Anna, Wien.
155. Siedl Ludwig, kalk. kons. e. p., Wien.
156. Siedl Christine, Wien.
157. Siedl Heribert, studento, Wien.
158. Wieninger Olly f-ino, Wien.
159. Chudoba Karel, ofic., Bratislava, ĈSR.
160. Neuzil Albin, lernejestro, Olomouc, CSR.
161. Havas Julio, insp., Komamo, CSR.
162. (UEA) Scholze inĝ. Gustav, prof., prez. 

de Germana E.-Ligo en CSR, Reichenberg.
163. Saget Georges, hemiisto, Elbeuf s/Seine.
164. Bergmann Berta, instr.-ino, Reichenberg.
165. Huber Hans, ĉefinstr., Merkersdorf, Aü.
166. Mudrak Walter, bankofic., Wien.
167. Kyftenbelt R. W. F., pastro, Utrecht, 

Nederl.
168. Kühlmann A., f-ino, Lochern, Nederl.
169. Dercks J. F. C. M., komerc., Bergen op 

Zoom.
170. Guglielminetti Laura, Torino, Itallando.
171. Guglielminetti Clelia, f-ino, Torino.
172. * Bauer Hans, fakinstr., Stegersbach, Aü.
173. * Bauer Anna, Stegersbach.
174. Winkelhofer Valerie, ofic-ino, Wien.
175. Ondryas Anny, ofic-ino, Wien.
176. Heeber d-ro Wilh., kortega kons., Wien.
177. Krauß Marie, Wien.
178. Buchanan George Douglas, komerc., 

Glasgov.
179. Schöpfer Franz, lerneja kons., Voitsberg.
180. *• Austreks (Aüstria Esp.-Komerca-Soc.), 

Schruns, Aüstrio.
181. Justesen d-ro P. Th., Kaamane, Finnlando.
182. Kaper Reinhold, inĝ., Tallinn.

183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.

190.

191.
192.

193.

194.
195.

196.

197.

198.
199.

200. 
201. 
202.
203.

204.
205.
206.

207.
208.
209.

210. 
211.

212.

213.

214.
215.

216.

217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.

224.
225.

226.
227.
228.
229.

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Kapper Martha, s-ino, Ta'.:.;.n.
Painer Daisy, ofic-ino, Ta? nn.
Taft Alvene, ofic-ino, Tai) n. 
Harabagiu H., ofic., Bucuresti, Ru 
lando.
Harabagiu Giselle, f-ino. • icuresti.
Dietl d-ro Wilh. E., stabcc xurac., B 
** Suchard Ph., ĉokol. fabriko, Blud 
Aüstrio.
Rollet de L’ISLE Maurice, prez. de Es 
antista Lingva Komitato kaj Esp.-A 
demio, Paris.
Goloversnik Josefa, Wien.
Schönrich Kurt, Wiesbaden, Gen 
lando.
Rousseau Cölestin, apotek., Courbevoi 
Böcon.
Sinner Oskar, majoro e. p., Wien. 
Govers Cornelius, modelisto, Den He 
Nederl.
Tuinder Hendr. Joh., elektristo, Serba 
wan, Nederlanda Orienta Hindujo, Azi 
Grupo Esperantista „Verda Stelo“, „Un 
Kongreso“, Boulogne s. M., Franclando. 
Flasch d-ino Brunhilde, prof., Wien.
** Cehoslovaca Akcia Societo, fabriko 
pretaj vestajoj, Bucuresti.
Pentermann G. S., f-ino, Rotterdam, Nede 
Warren George, poŝtisto, London. r- 
Davies Milliam, Morriston, Britlando. m 
Holness Anie Beatrice, ofic-ino, Newff 
Barnet.
Such M., f-ino, Huby, N. Leeds, Britlaod 
Wilkinson D. F., f-ino, Huby, N. Leeds. 
Squire Emmeline f-ino, lernejestrino, W 
Hartlpool, Britlando.
** Matasa Zwicky, Akcia Soc., B-ucur 
** Fratii Mohnblatt, fabriko, Bucuresti.
** Gromen & Co., teksaj-industrio, 
nädie-Heltau, Rumanlando.
Avril Georges, ĵurnalisto, Nice, Francl. | 
Frankamp A. Elisabeth, f-ino, Nijmegof 
Ned.
Malmanche d-ro Leopold Adrien, farmicff 
Rueil-Malmaison, Franclando.
Jacob Marie Josephine, prof-ino e. p., 
Thonon les Bains, Franclando. 
Schlamowitz Isak, ofic., Odense, Danlando. 
** Frederic Spodheim & Co., Akcia Societo. 
Bucuresti.
** Exportul Romänesc, Akcia Socie 
Bucuresti.
** Gutermann & Co., Akcia Soc., Bucuresti
Rollandet M., f-ino, Leiden, Nederlando. 
Binder Christian, ofic., Obertraun, Aü. ? 
Ravestein Jozef, instr., s’Gravenhage. * 
Ravestein J. M. s-ino, s’Gravenhage. 
Csenär Bozidar, komerc., Unterpullendorij 
Wachmann-Stroh F. L., lernejestrino e. p. 
Leist, Nederlando.
Clavenna Attilio, Genova-Sampierdarcna 
Torres-Carreras d-ro R, rentgenologo 
Barcelona, Katalunujo. g
Wiesinger Marie, poStofic-ino, Wien. 
Pabisch Marie, postofic-ino, Wien. 
Grüner Rudolf, frizisto, Wels, Aüstrio. 
Seidl Matthias, krimin. ofic. e. p., St An 
drä-Wödern, Aüstrio.
Summer Martin, pastro, Buchboden, Aü 
Schmirer Leopoldine, f-ino, Vöcklabruck 
Fohler Brünne, f-ino, Vöcki. brück, Aü. 
Fischthaller Josef, Wels, A trio.
Pilz Josef, soldato, Wels.
Gaigg Johann, soldato, Weis. 
Landström Evi, f-ino, Talli. n.
Ameelina Helene, Tallinn.
Viidas Garda-Erika, instr-in .;, N’ömme.Est 
Viidas Herta, instr-ino, Ncr.tme, Est. 
Kaes Hedwig, ofic-ino, Wien.

Salzburg, prezentado de „Faust“.

64. * Maier d-ro Hugo, Wien.
65. Hesse Franz, studento, Wien.
66. Tischler-Pfister Margarete, Wien.
67. Hof Hermine, postinsp.-ino, Wien.
68. Lidl Rudolf von, «täte ekz. E.-instr., Salz

burg.
69. Frey Rudolf Michael, kalk. kons. e. p., 

Wien.
70. * Stengel Fritz, registara kons., Wien.
71. Feichtinger Frieda, fakinstr.-ino, Wien.
72. * Rentmeister Werner, privatofic., Wien.
73. Gasperini Carl von, ofica kons., Wien.
74. Moser Ernst, komerc., Wels.
75. Pfeiffer Eduard, pentristo, Innsbruck.
76. * Scherpon Sidi, baronino, Wien.
77. Fink Alois, Atatofic., Tamsweg, Aüstrio.
78. Waldhör Franz, laborestro, Wasenbruck, 

Aü.
79. Dittrich Edmund, bürglern. dir., Wien.
80. * Frey Max Rudolf, univ. stud., Wien.
81. * Fiedler Maria f-ino, priv. instr., Wien.
82. Langer Anton, ekonomo, Unter-Retzbach, 

Aü.
83. Christaneil d-ro Franz, pastro, prof., Salz

burg.
84. Boda Nikolaus, juĝeja sekr., Oberpullen

dorf.
85. Navratil Adolfine f-ino, Wien.
86. Schilhavy Maria f-ino, Wien.
87. Kolarik Adolfine, Wien.
88. Heißl Max, elektrofakulo, Ebensee, Aüstrio.
89. Wüster d-ro inĝ. Eugen, Wieselburg, 

Aüstrio.
90. Schwarz Alexander, ofic., Wieselburg.
91. Schwarz Adele, Wieselburg.
92. Pokorny Karl, lerneja konsil e. p., Wien.
93. (LKK) Werner Ernst, fakofic., Wien.
94. * Frey Elisabeth f-ino, Wien.
95. Wimmer Florian, studento, Linz.
96. Ziwutschka Louise f-ino, fakinstr., Wien.
97. Brückl Franz, ĉefinstr., Streifing, Aüstrio.
98. Müller Otto, urba ofic., Klagenfurt.
99. Braun Franz, ĉefadministr. e. pM Rodaun, 

Aü.
100. * Kail Herbert, univ. stud., Wien.
101. Schiebl Hans, postdir. e. p., Wien.
102. Hinterholzer Anna f-ino, instr., Klöch, Aü.
103. Mair Albert, fakinstr. e. p„ Innsbruck.
104. Pötzl Maria, Langenzersdorf, Aüstrio.
105. Diller Hilde f-ino, bankofic., Linz, Aü.
106. Jungschaffer Hans, fakinstr., Ried i. I., Aü.
107. Franz Karl, ĉefofic., Wels, Aüstrio.
10S. Jurek Gustl, priv. ofic., Wien.
109 'Acham.mek Josef, lern. dir. e. p., Unter- 

Tullnerbach, Aüstrio.
HO. Schierka August, vicinsp., Wien.
U l. Halbedl d-ro Adolf, advok., Ried i. I., Aü.
1' s'.olev Franz, ĉefofic e. p„ Wien.
1' iacobsen Carla telel. eefofic-ino, Wien.
U*1 (LKK> Engländer d-ro Alfred, advok., 

Wien.
115, Engländer Irene, komercakad. prof., Wien.

k
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II. Migliorini ci Eiio, ĵurnal., Roma.
(2. Leftwich A. \ Alford, Brillando.
[3. (Bl) Keily P. . ĵurnal., Aliord.
I. Studer Mari.. Theresia, stud. jur., Olten.

Svislando.
13. Lochner Ma mstr-ino, Eggenburg, Aŭ.

Arnold Emma, instr-ino, Belfast, Irlando. 
f. McCullogh Sarah, instr-ino, Belfast.
IS. Drake W. J.. London.
). Drake L. C., s-ino, London.
). Edwards Amy Barton, instr-ino, Bishop 

Auckland, Anglujo. 
il. Vay Margaret, instr-ino, Bishop Auckland. 

Howard Helen, f-ino, London.
Kennedy David, Glasgow, Skotl.
Mason Lewis, Glenfield, Britl.

)3. IX'arren Harriet s-ino, London.
Drössler Otto, fakinstr., Wien.

1. Telling Jakob, aranĝanto de karavano, 
Rotterdam.

i8. Hofttalek d-ro Hans, inĝ., Ĉ. Budejovice. 
), Hofttalek Anna, s-ino, C. Budejovice.
(BI) Racek Therese, Würnitz, Aüstrio.

11. Jirka Karl, C. Budejovice.
12. Troump Marcel, Aix-en-Provence. 
ß. Roux Georges, Orlĉans.
1. Fabjan Erna, instr.-ino, Bregenz.

Safränek Josef, C. Budejovice.

Laŭlanda resumo: Alĝerio 1, Anglujo 27, 
istrio 118, Bulgarujo 4, Belglando 2, 
ioslovakio 16, Danlando 1, Estonujo 11, 
lando 1. Franclando 19, Germanlando 7, 
Parlando 5, Irlando 2, Itallando 7, Katal- 
jo 1, Nederlando 19, Nederl. Hindujo 1, 
ndo 7, Rumanlando 9, Skotlando 3, Sved- 

1, Svislando 2, Usono 1. Entute 
aliĝintoj el 23 landoj!

1 la ekskursoj A kaj B aliĝis ĝis nun
39 personoj.

andstilan propagandon fa rad asB ri ta  E.-A 
kaj Franca Soc. p. Prop. de  E. —  Dankon.

tludoj en Salzburg, detaloj en la F e- 
bruara numero.

Donacoj al la kongreskaso:
Buchanan, Glasgow . . . .  8 41.—

illet de l’Isle, P a ris .................... S 35.—
*r. Spielmann, B e rn .................... S 8.60
r. Malmanche, Rueil-Malmaison . . ft 8.60
ffltermann, Rotterdam................ft 14.90
■no Jacob, Thonon les Bains . . . ft 51.—

sumo . . . . aü. ft 159.10
Donacoj al la blindulkaso:

frneralo Rambousek, C. Budejovice S 9.95
•ino Staes, Bruxelles.................... ft 8.56
ilmanche, Rueil-Malmaison . . . ŝ 8.60

sumo . . . . aŭ. I 27.11

Por la kongresanoj kaj

Ĉe la limo (Dogano).
Kontrolo de dogandeva havajo kaj de la 

pasportoj en la trajno.
Vi nu r  rajtas eliri la vagonon post la 

kontrolo.
Bonvolu montri vian pasporton!
Cu vi havas dogandevajn ajojn, novajn 

vestojn, oigarojn k. t. p.?
Kiom da  cigaroj, cigaredoj kaj tabako oni 

povas kunhavi sen pagi imposton?
50 cigaredoj aü 10 cigaroj au 50 gramoj 

da  tabako estas doganliberaj.
Bonvolu malfermi vian kofron!
Miaj vestoj ne estas novaj kaj nur por mia 

persona uzado.
Dankon, vi rajtas jam fermi la kofron.

M ontru  vian pasporton!
Mankas la aüstria  enir-vizo.
Mia kongreskarto  rajtigas min al senviza 

envojaĝo al Aüstrio.
Pardonu, vi pravas. Bonan vojaĝon!
Dankon, ĝis revido!

lernantoj por ekzerco:

An der Grenze (Zollamt).
Zoll- und Paßkontrolle im Zuge.

Sie dürfen den Wagen erst nach der Kon
trolle verlassen.

Bitte, Ihren Paß vorweisen!
Haben Sie zollpflichtige Sachen, neue 

Kleider, Z igarren  usw .?

Wie viele Zigarren, Z igaretten  und Tabak 
kann man mitführen, ohne Zoll zu zahlen?

50 Zigaretten oder  10  Z igarren  oder 
50 Gramm Tabak sind zollfrei.

Wollen Sie Ihren Koffer öffnen!
Meine Kleider sind nicht neu und nu r  für 

meinen persönlichen Gebrauch.
Danke, Sie können den Koffer schon 

schließen.
Zeigen Sie Ihren Paß!
Es fehlt das  österreichische Einreisevisum.
Meine Kongreßkarte  berechtigt mich zur 

visumfreien Einreise nach Oesterreich.
Entschuldigen, Sie haben recht, gute Reise!
Danke, auf Wiedersehen!

Poŝtkartoj kun E.-teksto.
aperos laü informo de la Aüstria General- 
poft+direkcio ankoraü en januaro. Estos eldonata 
serio de 50 diversoj vidajkartoj kun klariga 
teksto eai germana, franca, angla kaj Esperanto- 
hngvoj. Ni raportos ankoraü!

Jarlibro de la Esp-Movado 1935.
(23-a jaro), suplemento al la eldono 1934. — 

Meze de dec. ĝi aperis kaj estas mirinde, ke 
la direktoro kun sia malgranda personaro 
povis krom la ampleksega laboro ankoraü fin- 
verki la 80-paĝan libreton, belaspektan. Jen 
ejestrakto el la antauparolo:: ...L a veraj 
uzantoj ĝin urĝe bezonas pro la fianĝoj, 
okazintaj depost la lasta eldono, liverita ankaü 
en 1935. Estas konate, en kiaj malfavoraj kon- 
diĉoj la nunaj gvidantoj de UEA. en 
Stockholmo prenis sur sin la direktadon 
de la asocio. La financa situacio estis 
malbonega, ja rekte danĝera por la plua 
ekzistado de la organizo. Malfavora impreso 
kaüzis fido-krizon kaj per tio pli fortigis la 
malhelpaĵojn, jam sufiee grandajn pro la 
ĝenerala krizo en la tuta mondo. UEA. tia- 
maniere travivis tre malfacilan jaron, eble la 
plej malfacilan depost sia ekzisto. Sed pruviĝis 
la solidareco de Fsamideanaro per sufiĉa 
kotizado, faktoro kuraĝiga por la estonteco de 
UEA. Dank al nia singardema mastrumado ni 
povis fermi la jaran kalkulon de 1935 sende- 
ficite, fakto ĝis nun unika en la financa historio 
de la asocio.

La malfavora ĝenerala situacio devigis nin 
al aperigo de malpli ampleksa jarlibro,, nur 
suplemento al la eldono de 1934... La apero 
de kompleta jarlibro estas antaüvidita por 
marto 1936. La realigebleco nur dependas de 
la financa forto, kiun havigos al ni la 
esperantistoj.

En 1915, 1917—19 UEA. tute devis rezigni 
pri jarlibro, 1920 elvenis nur maldika brofturo.

. . .  Ke ni sukeesis bonorde elvenigi 
modestan, fidindan jarlibron por tiu Periodo, 
por kiu la antaüaj direktantoj de UEA. jam 
antaüvidis la pereon de UEA., atestas nur la 
vivkapablecon de nia asocio. Tio samtempe

Germanlingva ŝlosilo.
Laŭ kontrakto kun U. E. A. mi persone 

transprenis la eldonadou de ĉi tiu ftlosilo, kiun 
ĝis nun eldonis Ellersiek en Berlin, Gi aperos 
36-paĝa meze de januaro de mi tute nova- 
ranĝita kaj kostos 10 g plus 5 g afranko. La 
libreto estas la plej bona, malmultekosta var- 
bilo, sendota nur post sendo de la koncerna 
sumeto en pofttmarkoj. Je mendo de 5 ekz. 
afranko je miaj kostoj, de 10 krome aldono 
de 1 ekz. senpage, de 50 (7 senp.),
100 (15 senp.). Steiner.

Universala Esperanto-Asocio
Cefdelegiteco por Aüstrio 

Wien, I., Neue Burg.

La nova administra jaro de UEA. komen- 
ciĝis; ĉiu esperantisto estu membro kaj en ĉiu 
loko estu defegito de UEA! Peto al niaj fidelaj 
delegitoj kaj membroj: Varbu fervore en la
kongresjaro!

a) membro k. jarlibro: Nia kotizo: ft 5.—; 
por membroj de AEA.: 4.25. b) m-abonanto 
(krome gazeto „Esperanto“): Nia kotizo: 
12.50; por membroj de AEA.: 11.30. c) m-sub- 
tenanto (krome bela libro): Nia kotizo: 40.—. 
Aldonu afable por kovri miajn elspezojn ĉe 
la poftto, ĉar la kotizo estas neta, por a) 10 g, 
b) kaj c) 15 g. Koran dankon. Pago petata al 
pofttftparkasokonto B 178.935 (Gustav Weber, 
Wien). Informoj volonte donotaj marde kaj 
vendrede de 16h—17h30.

Aüstria Esperanto-Asocio
Wien, I., Neue Burg (Tel. R-27-803).

Ni komencas novan agadjaron kaj sendas 
al ĉiuj niaj membroj ĉekon pro enpago de 
ft 2.— (famHianoj kaj senlaboruloj po ft 1.—) 
plus 10 g por la pofttelspezoj. Ni tuj sendos 
al vi kvitancon pri la pago por 1936 kaj kupon- 
aron de UEA, kies simpla membro vi fariĝis.

Varbu, por ke ĉiui viaj konatoj estu mem
broj de UEA, sed ankaü ne forgesu, ke Aüstria 
Esperantisto, nia oficiala organo, estu ankaü 
via informilo!

\ :rosporto en Salzburg.

— j  g ---------------------- r  ^ ^ ^
realigi projektojn kaj planojn, kiuj ĝis nun 
tute ne estis realigeblaj. . .  Robert Kreuz.

Bad Voslau. Cseh-metodaj kursoj, gvid. de 
prez. Jüptner de E.-grupo „Verda Stelo“ por 
komencantoj kaj progresintoj bone funkeias.
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/t-Dieimanns: Kurso komencigis kun 15 pers.
,Ov i. Fred. PifL

Baden: La 10. de dec. okazis fmsoleno de 
( eh*nief‘>da kurso. Parolis la kursgvidanto 
s- no Jiiptner el VÖslau kaj Jisdonis atestojn 
de Int. Ceeh-Jnstituto. „La Vojo“ estis paro- 
lata en E. de Paul de Pisecki, germane de 
f-ino Hammerer. Vicprez. Dick dankis al la 
kursgvidanto, sen’ace laborinta.

Gross Siegiiarts ka) Grkauajo. La s-anoj
festig en la popollernejo de Dietmanns la trian 
datrevencn de enkonduko de E. en Dietmanns 
kun Zamenhof-festo. Ceestis 27 ges-anoj.

Himmelberg: Kurso, kun 12 pers., gvid.
s-ano Koppitsch.

kursoj en Tirol komenciĝos en januaro. Nia 
nederlanda s-ano Buentmg kiel lastjare gvidos
ilin.

Wels. S-ano Wagnleitner klopodas en la 
rondo de „OSS-Frontsoldatoj“ kaj nun ekgvidas 
E.-kurson kun 20 personoj kaj krome kun 
48 infanoj.

Wien. E.-Klubo dun mardon de 18h30—221' 
en I., .Wallnergasse 6 (en la domenirejo la 
unua pordo dekstre). Kurso pör ekzerco kaj 
seminario por spertuloj. Gastoj bonvenaj! 
EJspezoj 15 g!

Wien. Kursoj en 1a policlernejo.
Zamenhof kaj Kristnaskfesto en Salzburg,

la 14. dec., en „Schwarzes Rössl“ estis bonege 
vizitita. Prof, dro Christanell prelegis „Mia 
penso“ en E. kaj gerrnana traduko; prez. 
prof. Scheierl parolis pri la kongresparoiadoj 
de l’Majstro kaj eksprez. Stegmüller faris belan 
Kristnasko-paroladon. Malavare la ĉeestantoj 
donacis por „donactemplo“.

Renkontiĝo en Wels.
La 8. de dec. 120 ges-anoj el Supra A. kun- 

venis en Wels por travivi en samideana medio 
belan tagon. Post salutvortoj de prez Franz 
faris kort. kons. Steiner la festparoladon, 
krome parolis s-roj Mraz (Linz), von Lidl 
kaj prof. dro Christanell (Salzburg). Sub la 
direktado de nia multflanka s-ano Moser 
muzikis orkestro, kantis kvarteto kaj kantfioro 
kaj li mem deklamis „La vojo“-n, s-ano Franz 
prelegis kaj rakontis spritajojn kaj poste dum 
kelkaj horoj oni dancis ĝis mi reveturis je la 
3a matene al Vieno. Mi ege sentis min hejme 
en tia gaja societo. Steiner.

Zatnenhola Festo en Danubio-Wien okazis 
la 16. dec. Post enkondukaj vortoj de prez. 
Cech la festparolado estis farita de d-ro Pfeffer; 
sekvis laütlegado de Fr. Vasta pri „Homara- 
nismo“, de kortega kons. d-ro Heeber pri 
„Z. kiel edukisto“ kaj de Max R. Frey pri 
„Koflgresparolado en Krakovo 1012“.
Unua festvespero por la aüskultantoj de la

Radio-Esperanto-Kurso.
La 14. de dec. okazis en la festsalonego de 

Malnova Urbdomo en Wien festaranĝo je 
memoro al la aiitoro de Esp. En la plenplena 
salonego kolektiĝis parto de la aüskultantoj de 
la Lsperanto-Radio-Kurso (proks. 350 pers.).

Post salutvortoj de kortega kons. Steiner, 
gvidanto de la E.-movado en Aüstrio kaj de 
rRadio-E.-Kurso, kaj post mallongaj festparol- 
adoj en germana lingvo kaj en E. (E. Werner, 
dro Pfeffer) oni prezentis programon de spe- 
ciale arttsma karaktero.

Inde al la solena signifo de 1’ aranĝo oni 
indigis unue seriozajn prezentajojn; en ger- 
maua lingvo kaj en Esp. kantis Richard Weiss 
..1 .» ambaü grenadistoj", Anton Schott „Al la 
nmziko“ kaj ambau antaüe menciitaj kun Ot1y 
Samera la terceton el „Fidelio“. Antaü tio la 
l'i-jara pianistino Liesl Stary eksterordinare 
majstre ludis Rigoletto-parafrazon Liszt-Verdi.

Post mallonga paŭzo la knabina E.-ĥoro de 
komerc-Iernejo Schremmer malfermis la gajan 
parton per „La Truto“ kaj „Matena serenado“ 
de Schubert kaj „Lulilkanto“ de Mozart, akom- 
panata de d-ro Fritsch. Poste sekvis Otty 
Santera kun kantoj el „Giuditta“ kaj „Lando 
de V ridado“; Liesl Stary ludis la parafrazon 
el „Vesperto“ de Grünfeld, poste Santera- 
Schott aüdigis en bonhumora maniero du 
popolkantojn el Napoli. Inde finiĝis ĉi tiu de 
Esp.-KIubo aranĝita vespero per la Esp.-himno, 
kantita de Santera-Weiss-Schott. — Ciujn kan- 
tojn akompanis kun granda ensentiĝo Maria 
Fiedler. La interligajn vortojn gajhumore 
parolis Martin Lang. La E.-tradukoj estas de 
regist. kons. Stengel.

La vespero pasis eksterordinare agordoplene; 
la aüskultantaro montris sian dankon per sen- 
fina aplaüdado post ĉiu unuopa prezentajo kaj 
esprimis la deziron, ke E.-Klubo-Wien aranĝu 
tiajn artismajn prezentadojn ĉiu-monate en 
sama vigla maniero, sed en ankoraü pli granda 
kadro.

Zamenhof-Festvespero en Wr. Neustadt
La 12. dec. la E.-fakgrupo de la urba kler- 

iginstituto Wiener Neustadt aranĝis en la deca 
kadro de la bela festsalonego de Instruista 
Seminario imponan feston, kiun ĉeestis 150 per- 
sonoj. S-ano FL Weinhengst el Wien parolis 
pri la vivo de nia majstro. En la riĉa kaj arta 
programo krom grupmembroj kunaktoris 
25 mandolinistoj, juna fama kantistino kaj vir- 
tuozo sur la piano.

La bona sukceso montras la konstantan 
lortiĝadon de la movado en nia uribo kaj la 
grupo, estrata de kelkaj fervoraj movaduloj, 
baldaü nombros 100 s-anojn. Samtempe nun 
estas gvidata kurso kun 30 pers.

Kursoj por poŝtistoj ekfunkcios en januaro 
en Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salz
burg, Wien.

Radio Wien:
Kurso: 8., 22. I., je 18̂ 30—18̂ 55; 15., 29. I., 

>. II., je 18h35—19h.
Eksterlanda servo: 14. I. d-ro inĝ. E. Wüster

pri „En aeroplano super Aüstrio“ je 22M0 kaj 
merkrede je la fino de la instruhoro.

La E.-gazetoj estas petataj represi 
almenaŭ la ĉefajn punktojn, la samideanoj 
publikigi ilin en la nacia gaze ta ro  kaj sendi 
koncernan numeron al LKK.

junaj policistoj (kursanoj), kiuj dejoros dum 
la kongreso, deziras jam nun konatiĝi kun 
kongresanoj, prefere fraülinoj. Skribu la 
unuan fojon al LKK. „Polica kurso“.

Al viaj demandoj aldonu respondafrankon!

Al demandoj generale interesaj ni respondas
en la gaze to  kaj per  Radio,

2. Festvespero por la kursanoj el Radio-Wien,
marde, la l4. januaro, je la 19h30 en la
Festsalonego de Malnova Urbdomo 

Wien, 1., Wipplingerstraße 8
Gaja programo germane kaj en Esperanto. 

Geaktoroj: Radio-lemantoj: Maria Fiedler, 
Mathilde Gangl, Herta Golliasch, August 
Schlerka, Elsa Sgalitzer, Yvonne Stepan, 
Hugo Sterne.

La kursgvidanto en nova rolo kiel 
„Parolanto de la interligaj vortoj“ .

Kora invito al la lernantoj el Radio, en 
aliaj kursoj kaj al la samideanoj.

Esperanto-Klub: Steiner.

Großglockner Transai, ŝoseo,
la jus  aperin ta  E-gvidlibr kun 
p an o ram o -k a r to  multkolora ! aj 15 bi 
1 2  paĝa ,  eldonita de Groß. -ockner-H 
a lpens traße  A.-G., estas ser.data  al ĉ 
kongresano j  kun ĉi tiu kongresnume

Rekomendataj:
C igaro j  kaj cigaredoj de

Oesterreichische Tabakregie
famaj kaj preferataj en la tu ta  mondo pi

säa kvalito.

Nia oficiala kongresasekurejo „Der Anke 
Wien, L, H oher  M arkt 10— 11, donas n 
a l la  kongresano j,  venontaj el iu Eüro 
Lando escepte Rusujo, por asekuro  de pak 
oj kaj kontraü akeidentoj en la daüro 
1 m ona to  jenajn speciale fav o ra jn  kotizoj
I. sfr. 2.35 a) p o r  pakajasekuro je ŝ 5

b) p o r  akeidento: ŝ 2 5 0 0 — je mor 
kaj ŝ 5000.—  je daüra  invalideco;

II. sfr. 4.55 a) je ŝ 1000.— , b) ŝ 5000— k 
ŝ 1 0 .00 0 .— .

M endokajpagokunlakongresko tizoa l

La ĉapelo  „Esperanto“ el la fabriko 
Carl Ceschka & Söhne,

Wien, VII., Kaiserstraße 123.

La tram vojo  al „Pöstlingberg“ en Linz

La termejo „Warmbad Villach“.

„Austria Festo je honoro de Bruckner“ 
Linz - St. Florian, 18.— 21. VII. 1936.

Bad Ischl, la plej frekventata salbanlow 
en Aüstrio.

Hotel de France, Wien, I., Schottenring 
Tel. A - l7-5-75. Unuaranga familia hotelo.

i ' . - z

; X-
'VwM•{

r;

Per Esperanto al feliĉo!
Nia samideanino Olga Klotz konatiĝis iu 

la kongreso en Stockholm kun la svedo Hel 
berg. Ili korespondis kaj ĉijare s-ano Hedberf, 
venis al Wien kaj fianĉiĝis kun la Vien-anincf 
La 7. dec. ili geedziĝis en Bredbyn. Korasf 
gratulojn!

Spritajoj.
„Moritz atentu! Se domo havas kvar etagoif 

kaj al du etaĝo kondukas ŝtuparo kun dude<-l 
kvin Atupoj, kiom da ŝtupoj mi devas supremrî  
por atingi la kvaran etaĝon?“

„Ciujn, sinjoro instruisto!“
•M
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„Kial vi ĉiam surhavas nur unu ganton'| 
Cu vi perdis la alian?“
Tute ne, sed mi nur trovis u n u .“

Grafologia angulo 
red. Josef Hofmanti

Vi
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Kontraü alsendo de 24 g-poŝtrrarko, eksier- 
lando 1 int. resp. kupono, ni p blik igos eia: 
en la venonta numero sub la vi eie*.::' J 
signovorto, kion nia grafologo legis el v .^ 
manskribo.

Ensendu tekston 20 linian, Ibitan mar.
kaj per inko sur neliniita pap. 'o ,  aldonan 
aĝon, sekson, profesion kaj nac: n
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